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                                                                                                                                     პროექტი 
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება N----- 

ქ. ოზურგეთი                                                                       „—“ ივნისი 2021 წელი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის 

დამტკიცების შესახებ 

 

 
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  მე-8 

მუხლის მე-2 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ა.გ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

   

 მუხლი 1.  

 დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბი და დროშა, თანახმად  N1 დანართისა. 

 

 მუხლი 2.  

 დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის  აღწერილობები თანახმად N2 

დანართისა. 

   

 მუხლი 3.  

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის გამოყენება და დაცვა განხორციელდეს 

“თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოთა გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 

პრეზიდენტის 2010 წლის 31 მაისის №363 ბრძანებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად.  

  

მუხლი 4.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის ორიგინალების შენახვის ადგილად 

განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი. 

  

 მუხლი 5.  

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დაცვის უზრუნველყოფა დაევალოს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. 

  

მუხლი 6.  

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 5 აგვისტოს N28 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი 12/08/2015, 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.113.016235). 

 

 მუხლი 7.  

 დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე         დავით დარჩია 

  

http://www.matsne.gov.ge/
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დანართი N1 

 
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დროშა 
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დანართი N2 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების 

 გერბისა და დროშის აღწერილობა 

 

 გერბი 

გერბის ფარი გაკვეთილია და იყოფა 3 ( სამ ) ნაწილად. 

I ნაწილი - მეწამულ ველზე ვერცხლის ჰერალდიკური ჯვარი; 

II ნაწილი - ზურმუხტის ველზე ვერცხლის ხე გარსშემოხვეული ოქროს ვაზით, რომელსაც აქვს 

ოქროს მტევნები და ფოთლები. 

III ნაწილი - შავი ველი (სიმაღლით ფარის 1:3), რომელსაც ზემოდან გასდევს ტალღოვანი 

სარტყელი; 

გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი 

ქონგურებიანი გალავანი (ციხე-სიმაგრის ფორმის) ნახევრად ღია კარიბჭით. 

ფარს ქვემოთ  მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლ-მეწამული ბაფთა, რომლის ვერცხლის 

ველზე შავით ჩაწერილია გერბის დევიზი „ოზურგეთი“ 

 

 

                   დროშა 

დროშა გაყოფილია ვერტიკალურად ორ მეწამულ და მწვანე ველებად. კომპოზიციის ცენტრში 

გამოსახულია თეთრი ჰერალდიკური ჯვარი, სიმაღლით დროშის ½; დროშის პროპორციებია: 2:3 
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განმარტებითი ბარათი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტზე 

 

 1. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  

ნიშნები: 

 ა) პროექტის მიღების მიზეზი: 

 ა.ა) პროექტის შემუშავება განპირობებულია შემდეგი გარემოებების გამო: 

 2017 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების 

შედეგად და „გორის, ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხისა და 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ“  საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 

ივნისის N987-IIს დადგენილების შესაბამისად თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი გაერთიანდა ერთ თვითმმართველ ერთეულად − ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტად. აღნიშნული შედეგად გაუქმებული მუნიციპალიტეტების მიერ მიღებული 

ნორმატიული აქტები საჭიროებს მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას.  

 ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები: 

 ბ.ა) პროექტით გათვალისწინებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების 

გერბისა და დროშის ფორმები მატი აღწერილობები და განსახორციელებელი ღონისძიებები. 

 ბ.ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის 

დანიშნულება. 

 2.იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს 

წარმოდგენილი პროექტის მიღება (გამოცემა): 

 ა) პროექტის მიღება  არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. 

 ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 

 გ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 

ცვლილებას. 

 3. პროექტის წარმდგენი: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 4. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2021 წლის ------------------------. 

 5.  პროექტის ავტორია: 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 

 


